Geachte ondernemer,
Sinds 1 januari 2014 bent u verplicht om een gedeelte van uw mestoverschot te verwerken. Deze
verwerkingsplicht heeft u ondergebracht bij Mestac.
Als Mestac verwerken we zelf geen mest, daarvoor werken we samen met onze partners. Voor de
registratie van de verwerkingsplicht wordt een drie-partijenovereenkomsten (3PO) of een
vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) ingevoerd. Na het invoeren van de overeenkomsten ontvangt U een mail van de RVO. In deze
mail is een link opgenomen welke er voor zorgt dat u terecht komt bij het of formulier
driepartijenovereenkomst mestverwerking of het formulier vervangende mestverwerking. Let op,
niet Mestac wordt als partij genoemd in de overeenkomsten maar de naam van een veehouders (bij
de VVO) een intermediair of een verwerker waarmee we samenwerken.
Bent u deze link kwijt kunt u ook op de volgende wijze bij de registratie van de
driepartijenovereenkomst of vervangende mestverwerkingsovereenkomst terecht komen:
1. www.mijn.rvo.nl
2. Inloggen via E-herkenning
3. Vervolgens kiest u voor: registratie en melding doorgeven
4. Onder de kop ‘registratie en melding doorgeven’ kiest u voor: mestverwerkingsplicht voor de
landbouwer.
6. Vervolgens ziet u rechts in het scherm “direct regelen” en kiest u of voor
driepartijenovereenkomst of vervangende mestverwerkingsovereenkomst indienen.
U ziet dan onderstaand scherm:

Vervolgens gaat u door middel van een druk op de knop volgende stap door het
registratieprogramma heen. Het volgende scherm ziet er als volgt uit:

U kiest voor de eerste optie: een conceptovereenkomst insturen, ondertekenen of laten vervallen.
Daarna komt u in onderstaand scherm:

In dit scherm kiest u voor: een overeenkomst ondertekenen (tweede of derde partij). Daarna gaat u
verder door het programma heen. Daarbij kiest u in het selectiebalk de te registeren overeenkomst
(kunnen er meerdere zijn).
De laatste stap die genomen moet worden is het ondertekenen van de overeenkomst met behulp
van een TAN-code. Daarna is de overeenkomst definitief. Let op: elke ingevoerde overeenkomst (zie
selectiebalk) moet apart met de TAN-code worden bevestigd.

Heeft u nog vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact met me opnemen op het volgende
telefoonnummer: 0499 320411.

Met vriendelijke groet,
Maaike de Groot
Relatiebeheerder mest

